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 التقارب التركي املصري من منظور املصالح املتبادلة 
 داليا العجمي 

نشأت العالقة بين مصر وتركيا منذ سنوات عديدة، شهدت عدة توترات سياسية آخر سبع سنوات بعد حدوث  

العالقات    2013انقالب   على  تؤثر  لم  التوترات  هذه  ولكن  العسكرية،  االنقالبات  هذه  ملثل  تركيا  رفض  نتيجة 

، بل وزادت التجارة الدولية بينهما آخر  االقتصادية بين البلدين، حيث لم يتأثر حجم التجارة الدولية بينهما كثير 
ً
ا

 أربع سنوات بنسبة ملحوظة. 

وبعد ظهور تصريحات رسمية بإمكانية حدوث تقارب بين البلدين والرغبة في بدء صفحة جديدة للعالقات بينهما  

املختلفة   جوانبها  من  دراستها  األهمية  من  التي  املوضوعات  أهم  من  املصري  التركي  التقارب  السيما  صار موضوع 

الصادرات   مثل  املختلفة  االقتصادية  العوامل  أثر  بدراسة  الورقة  هذه  تقوم  سوف  لذلك  االقتصادي.  الجانب 

إلي  الورقة  التركي املصر.، كما ستتطرق  التقارب  للنشاط السياحي، علي موضوع  واالستثمار والتصنيع، باإلضافة 

لقارة اإلفريقية عالوة علي أزمة ترسيم الحدود البحرية  قضية إمكانية أن تصبح مصر بوابة للصادرات التركية إلي ا

 في البحر املتوسط في إطار التنافس اإلقليمي علي ثروات الغاز الطبيعي في املنطقة. 

ويشير استمرار تدفق املصالح االقتصادية املتبادلة بين البلدين إلى شعور متبادل بأهمية كل طرف لآلخر والنظرة 

 للخالفات السياسية في وقت ما. ورغم أن تطبيع العالقات ال يزال في إلى أن املدخل االقتصاد 
ً
ي ربما يشكل معبرا

 لبحث كافة 
ً
لت زخما

ّ
بدايته، وال يمكن الجزم بنتائجه، إال ان التسارع الحالي في اللقاءات املتبادلة بين الطرفين شك

 ف االقتصادي.  امللفات التي يمكن أن تدفع نحو التقارب والتعاون، وفي مقدمتها املل

 من ذلك سوف تحاول الورقة مناقشة املصالح االقتصادية املتبادلة بين الطرفين، ونظرة كل طرف إليها، 
ً
وانطالقا

هل بالفعل تمثل املصالح االقتصادية ومدي تأثيرها في تسريع التقارب بينهما، وذلك لإلجابة على تساؤل رئيس ي وهو:  

 قارب؟املتبادلة قوة دافعة مؤثرة نحو الت
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 -املصالح االقتصادية املتبادلة من املنظور املصرى:  -اواًل: 
توجد العديد من املصالح االقتصادية التي تجنيها القاهرة من خالل استمرار العالقات االقتصادية مع تركيا، عالوة 

 اول ذلك كما يلي:على تعظيم تلك املصالح عقب عودة العالقات إلي طبيعتها قبيل االنقالب العسكري، ويمكن تن

 الصادرات المصرية لتركيا:  -1

في ظل توجه نسبة جيدة من  باملكاسب على مصر، ال سيما  إن تحسين العالقات مع تركيا من املفترض أن يعود 

بين الدول املستوردة من مصر، حيث   الرابعة  إلى أن تركيا تحتل املرتبة  البيانات  إليها، وتشير  الصادرات املصرية 

% من صادرات مصر اإلجمالية حسب تصريحات هيئة تنمية الصادرات املصرية عام    5.8يا حوالي  تستوعب ترك

والتي دخلت في حيز التنفيذ   2005، وقد أثرت اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين مصر وتركيا عام  (1)  2020

 ري بين الدولتين.على زيادة حجم التبادل التجا  2007عام 

حيث استمر ارتفاع الصادرات املصرية في السنوات العشر األخيرة بموجب هذه االتفاقية، وتشير بيانات الجدول  

حوالي مليار دوالر فقط، أخذت اتجاها صعوديا    2010التالي إلى ذلك. فبينما بلغت الصادرات املصرية لتركيا عام  

منذ ذلك الحين لم يتغير إال العام املاض ي فقط كنتيجة لتأثير اإلغالق الناجم عن تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ 

تحت تأثير التقارب املصري التركي في عام حكم الرئيس الراحل محمد مرس ي،    2012ويمكن القول أنه بداية من عام  

 .2012مليار دوالر عام  1.4ث ارتفع حجم الصادرات إلى حوالي حي

ورفض تركيا للنظام الجديد، إال أن ذلك لم يؤثر على العالقات   2013ومن الالفت أنه رغم حدوث االنقالب في عام 

ية عام  االقتصادية بين البلدين؛ فظلت الصادرات املصرية لتركيا تسير بمعدالتها املعتادة، بل وحققت ذروة قياس

%، ثم تراجعت الي معدالتها املعتادة السابقة 71.4مليار دوالر وذلك بمعدل نمو حوالي    2.4، حيث ارتفعت إلى  2017

 في العامين التاليين قبل انتشار الفيروس الذي تسبب في تراجعها. 
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 (2020- 2010حجم الصادرات املصرية لتركيا، وإجمالي الصادرات املصرية خالل الفترة )

 املليار دوالر( )ب  

 العام  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0.72 1.7 1.9 2.4 1.4 1.2 1.4 1.6 1.4 1.1 1 

حجم  

الصادرات  

 لتركيا 

-

57.6 % 
-10.5 % -20.8 % 71.4 % 16.6 % -14.2 % -12.5 % 14.2 % 27.2 % 10 %  

معدل نمو  

الصادرات  

 املصرية لتركيا 

22.9 30.5 29.3 26.3 22.5 22 27.5 29 30.6 31.6 27.3 

إجمالي  

الصادرات  

 املصرية 

3.1% 5.5% 6.48 % 0.9% 6.2% 5.4% 5% 5.5% 4.5% 3.5 % 3.7% 

نسبة  

الصادرات  

املصرية لتركيا  

إلى إجمالي  

الصادرات  

 املصرية 

 

 املصدر 

 حجم الصادرات لتركيا من خريطة الصادرات والواردات. املوقع الرسمي لبوابة الصادرات املصرية.  - 1

 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. إجمالي الصادرات املصرية من  - 2 

 بواسطة الباحث من تصريحات مسئولين في الحكومة املصرية.  2019،2020تم تجميع بيانات عامي  -3 

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 4 of 17 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

May 27, 2021      

إجمالي  من  كنسبة  تركيا  إلى  املصرية  للصادرات  النسبية  األهمية  تزايد  إلى  كذلك  السابق  الجدول  بيانات  وتشير 

خال الكلية  املصرية  إجمالي الصادرات  إلى  لتركيا  املصرية  الصادرات  نسبة  حساب  عند  ولكن  الدراسة،  فترة  ل 

 ضئيلة من الصادرات املصرية الكلية. 
ً
 الصادرات املصرية خالل نفس الفترة، سنجد أنها تشكل نسبا

لت عام  2020-2010% في املتوسط من إجمالي الصادرات خالل الفترة )5حيث مثلت حوالي  
ّ
ي حوال   2010(، حيث شك

حيث بلغت    2017%، ثم أخذت في االرتفاع حتى بلغت أقص ي نسبة لها عام  3.5إلى    2011% ثم انخفضت عام  3.7

 % من إجمالي الصادرات املصرية. 9.1

في عام    الكبير  في أواخر عام    2017ويمكن تفسير هذا االرتفاع  البنك املركزي  قرار تعويم الجنية    2016بإصدار 

املصرية ميزة تنافسية حيث إنها أصبحت أرخص من املنتجات األخرى، ولكن نمو   املصري، فاكتسبت الصادرات

 وانخفضت الصادرات املصرية مرة أخري عام  
ً
، واستمرت  2018الصادرات كان قصير األجل حيث إنه لم يدم طويال

 %.3.1حوالي  2020في االنخفاض حتى بلغت عام 

وتركيا تدعم املنتجات الصناعية دون الزراعية، وبذلك فإن هذه   وجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر

االتفاقية تقع في صالح تركيا وليس مصر، حيث إن معظم صادرات مصر من املنتجات الزراعية بينما صادرات تركيا 

يغلب عليها الطابع الصناعي، وهذا ما يفسر ضعف صادرات مصر لتركيا خالل فترة البحث، باإلضافة إلى ضعف 

 الرقم اإلجمالي للصادرات املصرية. 

 وال يعتبر 
ً
 ضعيفا

ً
ونخلص بذلك إلى أن الصادرات املصرية إلى تركيا في تحسن مستمر لكنها ال تزال في املجمل رقما

 عن تطويرها. 
ً
 لإلدارة املصرية للحرص على استمرار العالقات، فضال

ً
 هاما

ً
 محفزا

 االستثمار التركي في مصر:  -2

، رغم أن مصر تعتبر أكبر سوق استهالكي   (2)  ضمن قائمة أهم الدول املستثمرة في مصر  47املرتبة رقم  تحتل تركيا   

مستهلك، ولديها ظروف استثمارية جيدة من حيث قربها  مليون    100في الشرق األوسط، فهي تحتوي على أكثر من  

من األسواق الشرقية وانخفاض تكاليف اإلنتاج فيها، ورغم ذلك فقد قدرت وزارة التجارة والصناعة املصرية حجم 
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مليار دوالر، وأن حوالي مليون مصري يستفيدون من هذه االستثمارات بشكل   5االستثمارات التركية بمصر بنحو  

 .  (3)  غير مباشر مباشر أو

إن االستثمار التركي في مصر يغلب عليه الطابع الصناعي، حيث إن عدد الشركات الصناعية التركية في مصر يصل 

% من إجمالي الشركات التركية العاملة في مصر، تليها شركات الغزل والنسيج 28.7شركة، وبما يمثل نحو    60إلى  

% من إجمالي الشركات التركية في مصر، ثم تأتي شركات  25.3خدمات التي تمثل كل منهما على حده نسبة  وشركات ال

%، وتتفرق النسبة املتبقية بين الشركات السياحية، والشركات  7.6االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وذلك بنسبة  

 . (4) اإلنشائية، والشركات الزراعية

الشركة تعمل في مجال تصنيع  تعتبر شركة الزجاج التركية في مصر من أكبر استثمارات تركيا في مصر، حيث إن  

 بمدينة السادس من أكتوبر بجحم استثمار يقدر بمسطحات الزجاج ولديها  
ً
مليون دوالر، وقامت    100مصنعا

، وتعد شركة باشا بختشه واحدة من شركات مجموعة 2018مليون دوالر عام    20بضخ استثمارات جديدة بقيمة  

 22ظف نحو  دولة حول العالم وتو   13شيشيكام التركية العاملة فى مجال إنتاج الزجاج ولديها مجموعة فروع في  

  .(5)ألف موظف، وتعد ثالث أكبر شركة منتجة للزجاج على مستوى العالم والثانية على مستوى قارة أوروبا 

 (. 2018-2010التركية في مصر، وإجمالي حجم االستثمارات األجنبية في مصر خالل الفترة )حجم االستثمارات  

 )باملليون دوالر(  

2018 

/2019 

2017 

/2018 

2016 

/2017 

2015 

/2016 

2014 

/2015 

2013 

/2014 

2012 

/2013 

2011

/ 

2012 

2010 

/201

1 

 العام املالي

15.7 41 35.5 77.5 44.3 31 169 12.5 27.2 
حجم االستثمارات  

 التركية بمصر 

-61.7 % 15.4 % -54.1 % 74.9 % 42.9 % -81.6 % 1252 % -54%  
معدل نمو  

االستثمارات التركية  

 في مصر
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8140 7410 8110 6920 4610 4190 2800 
-

482.7 
6390 

إجمالي حجم  

االستثمارات  

 األجنبية في مصر 

0.01 % 0.5% 0.4% 0.96 % 0.9% 0.7% 6.03 % - 0.4% 

نسبة االستثمارات  

إجمالي    ىالتركية إل

االستثمارات  

 األجنبية 

 املصدر: النشرة السنوية للبنك املركزي املصري 

 وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

مليون دوالر، ويمكن تفسير ذلك   12.5حيث بلغت حوالي  2011كانت أدنى قيمة لالستثمارات التركية في مصر عام  

يناير وقلق املستثمرين من الدخول آناء هذا املناخ املضطرب، بينما بلغت    25بحدوث اضطرابات بعد اندالع ثورة  

% وهو معدل  1252ليون دوالر وذلك بمعدل نمو  م  169حيث كانت حوالي    2012أقص ي قيمة لالستثمارات في عام  

، ويدل على إقبال االستثمار التركي على مصر في عام حكم الرئيس محمد مرس ى، ولكن انخفضت  
ً
ليس بالقليل أبدا

عام   أخرى  التركية مرة  بين مصر    2013االستثمارات  السياسية  العالقات  وتوتر  العسكري  االنقالب  بعد حدوث 

 .2018مليون دوالر عام    15.7دوالر، وتناوب االرتفاع واالنخفاض في السنوات التالية لتصل إلي    مليون   31وتركيا إلى  

وتشير البيانات كذلك إلى أن النسبة بين حجم االستثمارات التركية في مصر وإجمالي حجم االستثمارات األجنبية في 

حدث عجز في إجمالي   2011، ولكن عام  %0.4حوالي    2010مصر خالل نفس الفترة ضئيلة للغاية، حيث بلغت عام  

بحوالي   األجنبية  عام    4االستثمارات  النسبة  وارتفعت  حوالي   2012مليار،  بلغت  حيث  لها  قيمة  أكبر  إلي  لتصل 

%، ثم بدأت في االرتفاع 0.7بعد حدوث االنقالب العسكري لتصل إلى    2013%، ثم انخفضت مرة أخري عام  6.03

 2018، ثم وصلت إلي أقل قيمة لها عام  2016% عام  0.4نها عادت لالنخفاض إلى  %، ولك0.9حيث بلغت    3014عام  

 %.0.01حيث كانت النسبة حوالي 
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زيادة ملحوظة إال أن نسبته إلى   2012عموما يمكن القول أنه بالرغم من زيادة االستثمار التركى في مصر خالل عام  

 %.7إجمالي االستثمارات األجنبية فى مصر لم تتجاوز 

وبذلك يتضح أن االستثمار التركي في مصر ال يشكل أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لالقتصاد املصري خالل فترة  

البحث، إال أن العاملين املصريين في املصانع التركية والذين ال توجد إحصائيات رسمية دقيقة توضح أعدادهم قد 

 من أهمية تلك االستث
ً
 قد يزيد ولو قليال

ً
وبصفة عامة يمكن القول أن االستثمارات التركية مارات.  يشكلون عامال

 في مصر من املرجح أن دافعيتها للتقارب التركي املصري ربما تبدو محدودة. 

 القطاع السياحي:  -3

إن القطاع السياحي في مصر يعتبر أحد أهم دعائم االقتصاد املصري، فاإليرادات السياحية هي من أهم مصادر  

% من إجمالي الناتج املحلي، وهي ثالث أكبر مصدر 4املصرية، حيث تمثل عائدات القطاع حوالي    اإليرادات العامة

 . (6) للدخل األجنبي

بالعديد من األماكن السياحية املتميزة في العالم مثل أسوان واألقصر إال أن السياح األتراك وبالرغم من تمتع مصر  

 تتمتع بالعديد من األماكن السياحية وتمتلك شواطئ سياحية جذابة، ولكن 
ً
ال يقبلون عليها، حيث إن تركيا أيضا

زيارة املعالم اإلسالمية واملساجد األثرية   األتراك الذين يزورون مصر يقبلون على السياحة الدينية، فهم يقبلون على

 واألزهر الشريف. 

% من إجمالي السياحة 10ولكن السياحة الدينية في مصر مهَملة، حيث إن السياحة الدينية في مصر تمثل أقل من  

السياحة  (7)املصرية   لتطوير  املصرية  الحكومة  جانب  من  اهتمام  يوجد  وال  األتراك ،  فإن  ولذلك  فيها،  الدينية 

مثل:  واألثرية  التاريخية  باملساجد  مليئة  فتركيا  نفسها،  تركيا  في  التاريخية  املساجد  بزيارة  ذلك  عن  يستعيضون 

مسجد السلطان أحمد، الفاتح، آيا صوفيا وغيرهم، وبذلك فإن السياحة الدينية في مصر ال تمتلك ميزة تنافسية 

 عن التي في تركيا. 

أن التوتر السياس ي الحادث بين مصر وتركيا والتضييق األمني في املطارات املصرية علي الرحالت القادمة من   كما

 ر.وإلي تركيا قد أثر بالسلب علي السياحة بين البلدين، وجعل السياح األتراك يعدلون عن فكرة السياحة في مص 
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 ( ونسبتهم إلى إجمالي عدد السياح 2015-2013عدد السياح األتراك الذين زاروا مصر خالل الفترة )

نسبة عدد السياح  

األتراك إلي إجمالي عدد  

 السياح 

إجمالي عدد السياح في  

 مصر )باملليون( 

عدد السياح األتراك في  

 مصر )باأللف( 
 العام

0.54% 9.5 51.6 2013 

0.37% 9.9 36.5 2014 

0.35% 9.3 32.4 2015 

 املصدر:

 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -1

 ( 8)  من إحصائية تابعة لوزارة السياحة 2015تم أخذ عدد السياح األتراك عام  -2 

، حيث إن أكبر عدد للسياح األتراك 
ً
وتوضح البيانات السابقة أن عدد السياح األتراك في مصر هو عدد ضئيل جدا

% من إجمالي عدد السياح، ثم انخفض عام  0.54ألف سائح تركي وذلك بنسبة    51.6وبلغ حوالي    2013كان عام  

حتي وصل   2015، وواصل االنخفاض عام  % من إجمالي عدد السياح0.37ألف سائح تركي بنسبة    36.5إلي    2014

القادمة من  % من إجمالي عدد السياح،  0.35ألف سائح تركي بنسبة    32.4إلي   لذلك فإن اإليرادات السياحية 

السياح األتراك ال تؤثر علي إجمالي اإليرادات السياحية في مصر، وال تؤثر علي االقتصاد املصري. وبالنسبة ملحور  

 ملصر للبدء بالتقارب التركي املصري.  السياحة املصرية، فإن
ً
 هذا املحور يمكن الجزم بأنه ال يعتبر دافعا

 القطاع الصناعي:  -4

 في االقتصاد املصرى، حيث إنه يساهم بنسبة 
ً
 هاما

ً
ل القطاع الصناعي دورا

ّ
كبيرة فى الناتج املحلى اإلجمالي، كما  يمث

أنه يوفر العديد من فرص العمل للمصريين، ولكن القطاع الصناعي املصرى يواجه بعض املعوقات التي تجعله غير 

قادر على تلبية احتياجات السوق املحلى والعاملي، حيث إنه يتم استيراد مستلزمات اإلنتاج من الخارج والتي تقدر 

أن نصيب  % من  44بحوالي   كما  املصرية،  للصناعات  املضافة  القيمة  تقليل  يعمل علي  املصرية، وهذا  الواردات 
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الصناعات التحويلية من االستثمارات منخفض، وكذلك فإن القطاع يعاني من انخفاض اإلنتاجية بسبب العمالة  

  .(9) الغير ماهرة والغير مدربة

صرى كانت أمامه فرصة جيدة للتغلب على بعض هذه املشكالت، وذلك من خالل املبادرة التي تم ولكن النظام امل

تدشينها من جمعية رجال األعمال املصريين واألتراك، حيث إنها استهدفت إنشاء مدينة صناعية عاملية في مصر؛ 

 تعميق  وهذه املدينة تستهدف تطوير التصنيع املحلي وتخدم جميع القطاعات الصناعية امل 
ً
صرية، وتستهدف أيضا

التصنيع املحلى، كما أنها سوف تعمل على خفض تكاليف اإلنتاج نتيجة انخفاض تكاليف استيراد املعدات، حسبما  

وأوضح  في مصر؛  متكاملة  هندسية  مدينة صناعية  أول  تعتبر  إنها  حيث  الجمعية،  إدارة  مجلس  في  صرح عضو 

االتفاق على تصنيع اإلسطمبات وماكينات املبردات الصناعية، وتصنيع  املصدر كذلك أن بروتوكول التعاون يشمل  

البوتجاز   بالبالط األتوماتيكي وصناعة محابس   عن صناعة اآلالت الخاصة 
ً
الهيدروليك، فضال ماكينات املكابس 

في مصر، وأن هذه املدينة من شأنها توفير   الزيتون ألول مرة  وية من مليار دوالر واردات سن  2.5وماكينات عصر 

 بما يعادل 
ً
 . (10) سنوات 5ماليين فرصة خالل   5اآلالت واملعدات، كما أنها توفر مليون فرصة عمل سنويا

وقد طالبت الجمعية بتوفير مليون متر مربع من هيئة التنمية الصناعية إلنشاء املدينة عليها، ولكنها لم تلق اهتماما  

النظام املص  التنفيذ عام  من  في حيز  أنها تدخل  املقرر  كان من  يتبادل    2019رى، فقد  لم يحدث، ولم  ولكن هذا 

 الطرفان آليات تنفيذها على أرض الواقع. 

 أن نسبة كبيرة من االستثمار التركي في مصر يندرج تحت االستثمار الصناعي، وبالتالي فإنها تفرض 
ً
وكما ذكرنا سابقا

، حيث إن االقتصاد املصري في حاجة إلي تطوير القطاع الصناعي واستيراد الخبرات  نفسها على االقتصاد املصري 

 مثل تركيا، فمن املمكن أن تستفيد مصر من الخبرات التركية في عدة مجاالت مثل: الغزل  
ً
من دول متقدمة صناعيا

 والنسيج، وصناعة السيارات، وصناعة الزجاج. 

شركة "إروجلو"  يج، وتستفيد مصر من ريادتها في هذا املجال، حيث امتلكت  تعتبر تركيا رائدة في صناعة الغزل والنس 

في مجال صناعة   التي تعمل  في تركيا  القابضة  في مصر، والتي تعد من أحد أكبر الشركات  لها   
ً
الغزل  التركية فرعا

 والنسيج، وتقوم باستخدام القطن املصري طويل التيلة في صناعتها مشجعة بذلك اإلنتاج املحلي املصري. 
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كما أنه يمكن االستفادة من التقدم التركي في مجال تصنيع السيارات، فقد انتقلت تركيا من مرحلة تجميع قطع   

تى أصبحت من الصناعات التنافسية العاملية، ويعتبر  وأجزاء السيارات إلى مرحلة التصنيع املحلى الكامل فيها، ح

تصنيع السيارات في تركيا من أهم قطاعات التصدير في تركيا، وتحتل املرتبة األولى في الصادرات التركية، وقد حققت  

 في تصديرها للسيارات في  
ً
 قياسيا

ً
ئة  حسب بيانات هي   2020مليار دوالر خالل عام    25دولة بقيمة تجاوزت    118رقما

 .(11) اإلحصاء التركية

ومناقشة   لبحث  مصر  أمام   
ً
مجددا الفرصة  يعرض  األن  املصري  التركي  التقارب  املدينة  ولعل  هذه  إنشاء  فكرة 

التغلب على معظم  الصناعي املصري علي  القطاع  بدورها ستساعد  التركي، والتي  الجانب  املقترحة من  الصناعية 

املعوقات التي تقف أمام تطويره، وسوف تستفيد مصر من الخبرات التركية في النهضة الصناعية التي نجحت تركيا  

 ملصر للبدء في التقارب التركي املصري. في تحقيقها، ويعتبر هذا املحور دافع
ً
 قويا

ً
 ا

 ثانيًا: املصالح االقتصادية املتبادلة من املنظور التركي: 
 مصر بوابة صادرات إفريقيا: -1

تركيا لزيادة صادراتها وزيادة حجم التبادل التجاري مع العديد من الدول وإنعاش اقتصادها، وذلك لتحقيق   تسعي 

عام على  100في ذكرى مرور  قوة اقتصادية في أوروبا وعاشر قوة اقتصادية بين دول العالم هدف وصولها إلى ثالث 

 .2023تأسيس الجمهورية عام 

عاما األخيرة منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية مقاليد   18وقد حققت الصادرات التركية طفرات كبري خالل الـ  

 150.9، ثم تزايدت إلى  2010مليار دوالر عام    144، تزايدت إلى  2002مليار دوالر عام    36الحكم، حيث بلغت حوالي  

 عام كورونا بلغت  2019مليار دوالر عام    180.8، ثم  2018مليار دوالر عام    177.1، ثم  2015مليار دوالر عام  
ً
، وأخيرا

 مليار دوالر، حسب بيانات معهد اإلحصاء التركي.  169.6

لثانية إلى القارة السمراء، بل إنها وضعت استراتيجية لتطوير عالقتها مع الدول  اتجهت أنظار تركيا فى أوائل األلفية ا

أنها تمتلك 2003األفريقية منذ عام   ثنائي فيها، كما  في إطار  إلى إنشاء العديد من املجالس االقتصادية  ، وسعت 

، في محاولة منها إلقامة عالقات إستراتيجية واقتصادية مع دول الشرق والتخلص  (12)دولة إفريقية    39سفارات في  

وزيادة   األفريقية  الدول  وبين  بينها  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  إلى  تتطلع  أنها  كما  الغربية،  للدول  التبعية  من 
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من الشباب، كما أنها تستوعب    % منهم 70دولة وتعداد سكانها يزيد عن مليار نسمة    54االستثمار فيها، فأفريقيا بها  

مجاال خصبا   تعتبر  فإنها  وبذلك  تحتية،  بنية  مشروعات  إلى عمل  وتحتاج  فيها،  األجنبية  االستثمارية  املشروعات 

إنها   حتى  األفريقية،  الدول  في  واسعة  اقتصادية  عالقات  إقامة  إلى  تركيا  اتجهت  لذلك   ،
ً
كثيرا األتراك  للمقاولين 

 عام أفريقيا، وفيه قام الرئيس أردوغان بجولته في أفريقيا. أنه  2005أطلقت على عام  

(، 2019-2010مليار دوالر خالل الفترة )  186وقد تم تقدير حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول األفريقية بنحو  

مليار   59.8مليار دوالر، وقامت باستيراد ما قيمته    126.7تركيا ألفريقيا خالل هذه الفترة حوالي  حيث بلغت صادرات  

% من حجم التبادل التجاري كان من نصيب دول  65دوالر، وذلك حسب هيئة اإلحصاء التركية، كما أنها قدرت بأن  

 . (13) شمال أفريقيا

% من الصادرات ولذلك تسعي تركيا إلى البحث عن 35% من دول إفريقيا تستحوذ على    90ن  هذا التقدير يعني أ

 مداخل للوصول إلى هذا السوق الضخم والذي تتزايد حدة املنافسة عليه بين كبريات الدول املنتجة في العالم.

لعام   الخارجي  االستثمار  مؤشر  تقرير  كشف  الخ  2019وقد  االقتصادية  العالقات  أن بمجلس  التركي  ارجية 

وبذلك تتضح أهمية الدول األفريقية   مليار دوالر،  46% مسجلة  11االستثمارات التركية في إفريقيا ارتفعت بنسبة  

  . (14) بالنسبة لالقتصاد التركي

واعتبرت تركيا أن مصر هي بوابتها األساسية لزيادة صادراتها وزيادة حجم التبادل التجاري مع باقي الدول األفريقية،   -

ولذلك تحاول تركيا أن تسهل مصر عملية ترويجها  ،  حيث إن مصر تربط تركيا بإفريقيا عن طريق الخط البحري 

 اإلجمالية وزيادة حجم التجارة الدولية لديها.  ملنتجاتها في باقي الدول اإلفريقية لزيادة صادراتها

 العالم العربي، حيث تعتبر
ً
 كما أن تركيا تحتاج لخط قناة السويس لتوزيع منتجاتها داخل الدول األفريقية وأيضا

% من إجمالي 12% من حاويات الشحن ونحو  30يمر بها نحو  املمرات املائية العاملية، حيث    قناة السويس أحد أهم

وقد زادت أهمية قناة السويس بالنسبة لتركيا بعد تفاقم األزمة   ،(15)  التجارة العاملية لجميع السلع حول العالم

 . (16) لطريق التجارة البرية مع العالم العربي عبرها تركيا السورية وخسارة
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وبذلك فإن التقارب بين مصر وتركيا من وجهة النظر التركية ربما يصب في صالح تركيا بنسبة كبيرة، حيث إن تركيا  -

سوف تستطيع توزيع منتجاتها وزيادة صادراتها في الدول األفريقية وكذلك العام العربي من خالل مصر، لذلك فإن 

  هذا املحور يعتبر
ً
 هاما

ً
 اقتصاديا

ً
 دافعا

ً
 لتركيا لتحقيق التقارب مع مصر. نسبيا

 أزمة ترسيم الحدود البحرية في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي: -2

ترسيم الحدود البحرية بين العديد من الدول والتي من بينها مصر وتركيا، حيث إنه تم تصاعد في اآلونة األخيرة أزمة  

اكتشاف حقول غاز في البحر املتوسط مثل حقل "ظهر" الذي يقع أمام الحدود املصرية، وحقل " لوثيان" الذي يقع  

وفلسطين املحتلة وقبرص،   أمام حدود حيفا، وحقل " تامار " الذي يقع قبالة سواحل عدة دول مثل سوريا ولبنان

 وحقل " أفروديت " الذى يقع في املياه اإلقليمية القبرصية.

تريليون قدم مكعبة، وأن احتياطات   122وحسب التقديرات، فإن حجم الغاز الطبيعي في هذه املنطقة يبلغ حوالي 

مريكية والشركات العاملة في مليار برميل، وذلك حسب بيانات هيئة املساحة الجيولوجية األ   1.7النفط فيها حوالي  

التنقيب عن الغاز في البحر املتوسط، وتحظى مصر بالحصة األكبر من هذه الثروة، حيث إن حصتها تقدر بحوالي 

 .  (17)  مليار متر مكعب 850

املتوسط منذ اكتشاف هذه الحقول، وسارعت الدول بعقد اتفاقيات فيما  وقد بدأت الصراعات بين دول البحر  

بينها لترسيم حدودها البحرية في البحر املتوسط لتقسيم هذه الثروة، وتم عقد منتدى غاز الشرق املتوسط بين 

لها تبادر قبرص واليونان ومصر إسرائيل واألردن وإيطاليا وفلسطين دون دعوة تركيا، األمر الذى أزعج تركيا وجع

بعقد اتفاقية مع ليبيا لترسيم حدودها البحرية، وقد تم التصديق على هذه االتفاقية من قبل األمم املتحدة، وعلى 

التركية  االتفاقية  مع  يتعارض  بما  البحرية  حدودها  لترسيم  واليونان  مصر  بين  اتفاقية  عقد  تم  األخر  الصعيد 

 ية تركيا في التنقيب عن الغاز.الليبية، حيث ترى دول البحر املتوسط عدم أحق

وعلى الرغم من أن مصر قامت بتوقيع االتفاقية مع اليونان إال أن مصلحتها تتوافق مع االتفاقية التركية الليبية، 

االف كيلو متر مربع من مياهها االقتصادية لصالح   10وأن اتفاقها مع اليونان من شأنه أن يحرم مصر مما يقرب من  

 . (18) اليونان
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 ويتضح ذلك فى الخريطة التالية:  

 

للغاز ألوروبا بأسعار منافسة، حيث إنها تسهل من إنشاء إسرائيل كما أن هذه االتفاقية تعوق عملية تصدير مصر   

لخط غاز لتصديره ألوروبا، ولكن االتفاقية التركية الليبية تعوق إتمام هذا الخط إال بموافقة تركيا، وبذلك اتحدت  

وهذه تعتبر خطوة املصالح املصرية مع املصالح التركية، وأكدت مصر أنها لن تجور على حدود الجرف القاري لتركيا،  

أنه   أوغلو  تشاووش  مولود  التركى  الخارجية  وزير  وقد صرح  وتركيا.  مصر  بين  والتقارب  التفاهم  تمهيد  يمكن في 

 التفاوض مع مصر بشأن الحدود البحرية في شرق البحر املتوسط بناء على سير العالقات بين البلدين. 

ف، حيث إنها دولة مستوردة للطاقة، وهذا بشأنه يؤثر على إن تركيا في حاجة لحصولها علي حصة من الغاز املكتش

و  لديها،  املوازنة  من عجز  ويزيد  مدفوعاتها  من ميزان  البالد  واردات  أن صافي  التركية  اإلحصاء  هيئة  بيانات  تشير 

، لذلك فهي تحاول أن تثبت حقها في الحصول علي حصة من (19)مليار دوالر سنويا    41مصادر الطاقة يبلغ قرابة  

 الغاز املكتشف في البحر املتوسط لتقليل وارداتها من الطاقة وتقليل عجز املوازنة لديها.

فإن   البحر  وبذلك  في  البحرية  الحدود  ترسيم  أزمة  في  الطرفين  لكال   
ً
مناسبا  

ً
حال يعتبر  املصرى  التركى  التقارب 

أخذتها   قد  كانت  االقتصادية  مياهها   من 
ً
كبيرة جدا على مساحة  التقارب تحصل مصر  هذا  فبموجب  املتوسط. 
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ت تحصل تركيا على جزء من الثروة  اليونان، وتفوز مصر بميزة تنافسية لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفى نفس الوق

املكتشفة من الغاز الطبيعي في البحر املتوسط، مما يقلل من وارداتها من الطاقة، وهذه االحتياطات املتوقعة في 

 املنطقة سوف توفر لتركيا نسبة جيدة مما كانت سوف تدفعه في مقابل الحصول علي الغاز من الخارج. 

وتركيا في ترسيم الحدود البحرية لدول البحر املتوسط من املمكن أن يكون ويتضح بذلك أن االتفاق بين مصر   

 دافعة محورية في تحقيق التقارب بينهما. 

 الخالصة
 من خالل بحث النقاط االقتصادية التي قد تشكل دافعا للتقارب املصري التركي فقد خلصت الورقة إلى:  

نسبة إلى إجمالي الصادرات املصرية، بينما تمثل الصادرات التركية  ال تمثل الصادرات املصرية لتركيا نسبة كبيرة بال  -

 إلى مصر أهمية ى بالنسبة لتركيا، باعتبارها فرصة لغزو باقي الدول األفريقية باملنتجات التركية. 

الزراعية  تدعم اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا السلع الصناعية التي تتميز فيها تركيا، أكثر مما تدعم السلع    -

التي هي أساس املنتجات املصرية، وبذلك تصب في صالح الجانب التركي؛ ولذلك فالتقارب في هذا املحور يكون في 

 صالح تركيا. 

 باملواقف السياسية املتبادلة بين الطرفين والتوتر -
ً
وبالنسبة لالستثمار التركي في مصر، فهو من أكثر العوامل تأثرا

آخر   الحاصل  زيادة سن  10السياس ي  البلدين من شأنه  بين  املتبادلة  العالقات  في  تقارب  فإن حدوث  لذلك  وات، 

االستثمار التركي في مصر، وفرصة جيدة لتحسين البنية التحتية في مصر؛ لذلك فالتقارب في هذا املحور سيكون في 

 صالح مصر. 

وإلى تركيا، وتسهيل الحصول على أما جانب زيارة السياح األتراك ملصر فهذا يتطلب تسهيل إجراءات السفر من  -

تأشيرة الدخول ملصر، وإقامة عالقات جيدة متبادلة بين البلدين، وإعادة النظر في موضوع السياحة الدينية في 

مصر، ووضع وزارة السياحة املصرية خطط لتطويرها، والتقارب في هذا املحور من املمكن أن يكون في صالح مصر، 

 لسياح األتراك في مصر وزيادة اإليرادات السياحية املصرية. حيث من شأنه زيادة أعداد ا 
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 بحدوث التقارب بين البلدين -
ً
وبالنسبة للقطاع الصناعي املصري، فإنه من أكثر القطاعات التي سوف تتأثر إيجابا

ر، والتي وتحسين العالقات فيما بينهما، حيث إن ذلك سوف يساهم في إتمام إنشاء املدينة الصناعية العاملية في مص 

 سوف تحدث طفرة في تطوير القطاع الصناعي املصري، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة مصر.

 في إحداث التقارب املصري التركي..  -
ً
 ويبدو أن تأثير كل النقاط السالفة محدودا

 بالنسبة ملوضوع ترسيم الحدود البحرية لدول البحر املتوسط للتنقيب عن الغاز الطبيعي فإن  -
ً
كال الطرفين وأخيرا

سوف يستفيد من عقد اتفاقية فيما بينهما، فمصر سوف تستفيد بفرق حجم املياه االقتصادية الذي تنازلت عنه 

  
ً
 من إسرائيل؛ وأيضا

ً
لليونان بمحض إرادتها، وتمتلك مصر ميزة تنافسية في توصيل الغاز الطبيعي لدول أوروبا بدال

ا بين دول  تطأ قدميها  أن  تستطيع  في تركيا سوف  الطبيعي  الغاز  التنقيب عن  في  بحقها  للمطالبة  املتوسط  لبحر 

، وتعتبر نقطة محورية مياهها اإلقليمية، وبذلك فإن املصلحة بالنسبة لهذا املحور تطول الجانبين املصرى والتركي

 للحرص عليه منهما. 

الخالفات    - من  العديد  وجود  ظل  وفي  التأثير،  محدودة  املتوسط  غاز  ملف  بخالف  االقتصادية  العوامل  تبدو 

السياسية وامللفات العالقة عالوة على الوزن النسبي للبلدين في العالقات الدولية والطرق البحرية، باإلضافة إلى 

 
ً
 عن املعاناة علي املستوي االقتصادي الداخلي امتالك كل منهما على حدة ألوراق سياسية هامة وضاغطة، فضال

والذي تأزم بعد انتشار فيروس كورونا، فكل ذلك يشير إلى احتمالية متزايدة بتقارب بين البلدين، وربما يصبح العامل 

 االقتصادي بخالف الغاز أقل أهمية من العديد من العوامل املؤثرة األخرى في هذا التقارب. 

 ____________________ 
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